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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Detaljplan för del av Önnestad 112:1 
Detaljplanen för Önnestad 112:1 hanterades inledningsvis med standardförfarande enligt plan- 
och bygglagen PBL (2010:900) i dess lydelse efter 1/1-2015. I samband med 
granskningsbeslutet beslöt byggnadsnämnden att övergå till utökat planförfarande enligt PBL 
2010:900 i dess nuvarande lydelse för att bl a kunna tillämpa Boverkets föreskrifter om 
planbestämmelser samt med hänsyn till planens allmänna intresse och uppdaterade 
miljökonsekvensbeskrivning.  Bytet av förfarande innebär att kungörelse har gjorts inför 
granskningsskedet. 

Samrådet genomfördes enligt byggnadsnämndens beslut 2016-08-30, § 154 under tiden 2016-
09-05 till 2016-10-03. Myndigheter, förvaltningar och berörda sakägare enligt upprättad
fastighetsförteckning fick tillfälle att yttra sig genom att planhandlingarna översändes till dem.
Planförslaget fanns under samrådet tillgängligt i Rådhus Skåne i Kristianstad samt på
kommunens webbplats.

Sammanlagt 18 skriftliga yttranden inkom under samrådstiden, varav 13 med erinran eller 
andra synpunkter. Två berörda sakägare enligt fastighetsförteckningen lämnade synpunkter på 
planförslaget. 

Yttranden utan invändningar 

Avsändare Inkommandedatum 

1 Hyresgästföreningen 2016-09-19 
2 TeliaSonera Skanova Access 2016-09-20 
3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-13 
4 Regionmuseet Kristianstad 2016-09-23 
5 Omsorgsnämnden 2016-10-04 

Yttranden med invändningar eller andra synpunkter 

Avsändare Inkommandedatum 

1 Länsstyrelsen i Skåne län 2016-09-21 
2 Region Skåne/Regionala utvecklingsnämnden 2016-09-20 
3 Trafikverket 2016-10-19, 2017-02-14 
4 E.ON Elnät 2016-10-12 
5 Räddningstjänsten 2016-09-08 
6 Lantmäterimyndigheten i Kristianstads kommun 2016-09-30 
7 Renhållningen Kristianstad 2016-09-28 
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8 Tekniska förvaltningen (tidigare C4 Teknik) 2016-10-13 
9 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-10-28 

10 Arbete och välfärdsnämnden 2016-10-06 
11 Omsorgsnämnden 2016-10-04 
12 Önnestad 2:7 2016-09-28 
13 Önnestad 2:8 2016-10-04 

Sammanfattning av yttranden från statliga och regionala instanser 

1. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen framför att planförslaget tar jordbruksmark i anspråk och anser att det inte
tillräckligt tydligt framgår av handlingarna hur planläggningen utgör ett sådant väsentligt
samhällsintresse som inte kan tillgodoses på annat sätt (enligt 3 kap 4 § MB).

Länsstyrelsen menar också att varken framtagen miljökonsekvensbeskrivning (MKB) eller
planhandlingarna visar hur stort behovet av nya bostäder blir i Önnestad. Utan en tydlig
redovisning av behovet av ytterligare mark för bostadsutbyggnad anser Länsstyrelsen att
förslaget kan innebära en överplanering som kan leda till att exploatering sker splittrat utifrån
ekonomiska intressen utan att främja en hållbar samhällsutveckling.

Enligt genomförd bullerberäkning kommer bebyggelse som ligger närmast Byagatan vara
utsatt för buller som överskrider de tillåtna bullervärdena, men det framgår inte exakt vilka
bullernivåer det handlar om. Om bullerskyddsåtgärder behövs, behöver de beskrivas och
säkerställas på plankartan med lämplig planbestämmelse.

Kommunen har ansökt hos Länsstyrelsen om tillstånd enligt 2 kap kulturmiljölagen om att
slutgiltigt få ta bort två aktuella fornlämningar inom detaljplaneområdet. Undersökningen ska
föregå exploatering av området.

Kommentar 
Planbeskrivningen har kompletteras med ett tydligare resonemang och motivering till
ianspråktagandet av jordbruksmarken och kommunens syn på behovet av utbyggnad av bostäder,
förskola och vårdbostäder på den aktuella platsen. Även den tillhörande
miljökonsekvensbeskrivningen har uppdaterats med slutsats att även om planförslaget innebär
negativa konsekvenser för jordbruksmarken genom att den tas i anspråk för annat ändamål, så
bedöms det kunna accepteras eftersom bostadsbyggande i stationsnära läge är ett väsentligt
samhällsintresse som inte kan tillgodose på annan plats samt att det bidrar till att nyttja befintlig
infrastruktur och bidra till ett ökat resandeunderlag i Önnestad.

En uppdaterad bullerutredning har tagits fram till granskningsförslaget (Ramböll 2021-04-16).
Utredningen i kombination med nya bullerriktvärden som trädde i kraft 2017 visar att all
bostadsbebyggelse klarar värdena vid fasad (60 dBA) samt att alla bostäder kan få tillgång till
skyddad uteplats. För de delar av kvartersmarken som vetter mot järnvägen och Byagatan har
skärmning av uteplats säkrats med planbestämmelser på plankartan.
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Arkeologisk slutundersökning har genomförts och området är ur fornlämningsperspektiv klart för 
exploatering enligt länsstyrelsens slutmeddelande 2017-04-11 (Dnr 431-29270-2016).  

2. Region Skåne
Region Skåne ser positivt på att Kristianstad kommun genom planförslaget möjliggör
utbyggnad av bostäder och service i ett kollektivtrafiknära läge, vilket också ökar
resandeunderlaget och tar tillvara redan utbyggd infrastruktur.

Planförslaget innebär att åkermark exploateras. Det är en resurs som är viktig att hushålla
med. Region Skåne anser att Kristianstad kommun i planbeskrivningen på ett tydligt sätt
redogör för de motiv som finns for att ta denna mark i anspråk för bebyggelse.

I planförslaget konstateras att planområdet inte har någon separat cykelbana till stationen,
men att det finns planer på att anlägga en cykelväg mellan Önnestad och Färlöv. Region Skåne
vill lyfta vikten av att skapa goda kopplingar till station och andra målpunkter i tidigt skede av
utbyggnaden.

Kommentar 
Planbeskrivningen och den tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen har till granskningen
ytterligare utvecklats avseende jordbruksmarken och det allmänna intresset av att planlägga och
uppföra bostäder i stationsnära läge.

Gällande gång- och cykelvägen (gc) mellan Färlöv och Önnestad så finns det nu ett avtal mellan
Trafikverket och Kristianstads kommun om utbyggnad av en gc-väg som ansluter till
stationsområdet norr om järnvägen. Enligt nuvarande tidplan kan denna som tidigast vara klar
2025.

Detaljplanen har också kompletterats med en översiktlig trafik- och gatuprojektering som
tydligare visar hur gång- och cykeltrafiken från planområdet leds till stationen via en
hastighetssäkrad övergång över Byagatan och vidare mot tågstationen genom målade
markeringar längs Bertevägen.

3. Trafikverket
Trafikverket är positiva till kommunens planer på att utveckla ett område där förutsättningar
för hållbara kommunikationer finns men lämnar följande synpunkter:

• Detaljplanen får inte påverka järnvägen negativt (riksintresse för kommunikationer)
• Panelstängsel ska finnas utmed järnvägen i anslutning till planområdet vilket ska bekostas av

kommunen.
• Det finns regler för vilken vegetation som får förekomma utmed spårområdet.
• Fri sikt i plankorsningen ska säkerställas i detaljplanen.
• Ett byggnadsfritt avstånd om 12 m från Byagatan ska säkerställas. Likaså en hindersfri

skyddszon om 2 m från vägkant där det inte får förekomma fasta föremål.
• Vägens dagvattendike ska endast behandla vägens avvattning.
• Trafikverket har gjort en åtgärdsvalsstudie för gång- och cykelväg mellan Önnestad och

Färlöv men den finns inte med i gällande ekonomiska planer.
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• Placeringen av korsning mot Byagatan är ok, men fri sikt ska säkerställas. Detta från en punkt
5 meter in från vägkant, och 85 meter i båda riktningarna.

• Kommunen måste komplettera med en redovisning av beräknad trafikalstring och
flödesfördelning med prognos på 20 års sikt efter full utbyggnad enligt detaljplanen, och
eventuellt andra utbyggnadsområden som kan påverka den nya anslutningen, eller det
statliga vägnätet i övrigt.

• Bullerberäkningarna behöver uppdateras. För vägtrafikbuller används siffrorna ovan. För
järnväg ska Trafikverkets basprognos för år 2040 användas. Den samlade bullersituationen
för järnvägs- och vägbuller ska också redovisas.

• Trafikverket kräver att erforderliga bullerskyddsåtgärder tydligt ska redovisas i handlingarna
och vid behov villkoras med planbestämmelser.

• I planbeskrivningen uppmärksammas problem med bomfällning, en trafikutredning måste
beakta närheten till plankorsningen med järnvägen och eventuell påverkan av/på den. Att
bygga bort plankorsningen finns inte med i Trafikverkets gällande ekonomiska planer och
plankorsningen måste därför ingå som en förutsättning för utredning och planering.

• En målpunktsanalys för området behöver göras för att se om och i så fall vilka åtgärder som
behövs för oskyddade trafikanter. De åtgärder som föreslås ska enligt Trafikverket bekostas
av kommunen.

• Avseende vibrationer anser Trafikverket att samma riktvärden för vibrationer som gäller för
nybyggnad av väg- och järnvägsinfrastruktur ska tillämpas vid nybyggnad av bebyggelse.
Trafikverket förutsätter att kommunen och exploatören säkerställer att riktvärdena efterlevs
och bekostar de nödvändiga åtgärder som kan komma att krävas.

• Trafikverket förutsätter att kommunen initierar dialog med Trafikverket avseende de frågor
som lyfts i yttrandet ovan, i god tid innan granskning av detaljplanen.

Trafikverket, kompletterande synpunkter 
Trafikverket har efter frågor från Kristianstads kommun lämnat kompletterande uppgifter 
2017-02-14: 

Kristianstads kommun har efterfrågat underlag för att kunna anpassa detaljplanen till en 
eventuell framtida planskildhet med järnvägen för Byagatan (väg 2013). Trafikverket framför 
att de inte har mandat/resurser att ta fram underlag. Åtgärden finns inte med i nuvarande 
nationella plan för transportsystemet 2014-2025 och principen är att den som föranleder ett 
utredningsbehov också får ta fram erforderligt underlag.  

Kristianstads kommun har frågat om möjligheten att förskjuta områdets anslutning till väg 
2013 (Byagatan) mot öster. Trafikverket anser att det är möjligt att pröva en anslutning ca 25-
55 meter öster om föreslagen anslutning, med det krävs att kommunen anordnar och bekostar 
ett bländskydd mot berörda bostäder. 

Kristianstads kommun har framfört att samverkansvinster kan uppnås om en deletapp av gc-
vägen till Färlöv anläggs utmed Byagatan. Gällande detta svarar Trafikverket att prioritering 
görs av region Skåne genom cykelplanen (2018). Trafikverket bedömer i nuläget att befintlig 
väg inklusive vägområden ger utrymme för en framtida gång- och cykelväg men det prövas 
ytterst i vägplan.  
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Kristianstads kommun har påpekat att det inte finns något dike för Byagatans avvattning, utan 
att denna sker direkt till marken nedanför vägen. Trafikverket förtydligar att de har rätt att 
avleda vatten från vägen mot angränsande markområden. Dock får Trafikverket ej leda vatten 
utmed vägen och släppa i en punkt utan överenskommelse/tillstånd. Avvattningsfrågan är 
något som får lösas i samband med planläggning och exploatering. Normalt får exploateringen 
bära kostnaden för eventuella åtgärder.  

Vad gäller bullerutredningen vidhåller Trafikverket att trafikering på järnvägen enligt 
basprognos 2040 ska ligga till grund för beräkningen samt att den samlade bullersituationen 
för både väg, med prognostiserade trafikflöden för minst 20 års framtid, samt järnväg ska 
redovisas. Om utredningen visar att gällande riktvärden för buller riskerar att överskridas ska 
detaljplanen även redovisa de bullerskyddsåtgärder som krävs. 

Trafikverket kommer att ta fram ett avtal för panelstängsel mot järnvägen, som behöver 
tecknas innan detaljplanen antas av kommunen. 

Kommentar 
Ett omfattande utredningsarbete har genomförts efter samrådet där Trafikverkets önskade 
kompletteringar tagits fram och arbetats in i detaljplanen. Möten och avstämningar har skett 
mellan kommunen och Trafikverket inför granskningen och även avtalsprocessen för 
panelstängslet har inletts under hösten 2021. 

Beräkningar av trafikalstring för både väg och järnväg har tagits fram för basprognosåret 2040 
och risk- och bullerutredningarna har uppdaterats utifrån detta. Ett 2,1 meter högt bullerplank 
ska uppföras på kommunens mark längs järnvägen och därigenom klarar all tillkommande 
bebyggelse gällande bullerriktvärden vid fasad och planbestämmelserna reglerar att alla 
bostäder ska ha tillgång till en skyddad uteplats. Planket uppförs, utformas och sköts helt av 
kommunen medan Trafikverket ansvarar för planelstängslet på sin mark, men att kostnaderna 
för själva anläggandet/uppförandet av stängslet belastar kommunen.  

Ur risksynpunkt krävs enklare byggnadstekniska åtgärder för ett 7 meter brett område av 
kvartersmarken närmast järnvägen men i övrigt är det ur risksynpunkt fritt fram för bostäder 
och annan känslig markanvändning inom planområdet. 

En vibrationsutredning fanns sedan tidigare och bedöms fortsatt vara aktuell som underlag för 
detaljplanen. Där anges att utformning av byggnader inom 50 meter från järnvägen ska utföras 
med hänsyn till förkommande vibrationer från tågtrafiken, vilket också har reglerats med 
planbestämmelser på plankartan. 

Mark har avsatts i detaljplanen för framtida planskild korsning mellan järnvägen och Byagatan, 
vilket tillgodoser Trafikverkets synpunkter kring bl a nuvarande plankorsning, byggnadsfritt 
avstånd, vägdiket  och riksintresset för kommunikationer (järnvägen). Det finns redan idag ett 
trädsäkringsservitut som ger Trafikverket rätt att avverka och röja träd och buskar omkring 
järnvägen. Efter uppförandet av bullerplanket kvarstår den nuvarande grus-/jordbruksvägen på 
spårsidan och kan användas både av Trafikverket för skötsel av järnvägen och av kommunen för 
underhåll av planket. 
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Planområdets tillfart från Byagatan har, i dialog med Trafikverket, förlagts så långt västerut som 
möjligt och avståndet till järnvägen är ca 200 meter, vilket har bedömts tillräckligt för att 
köbildning och blockering av anslutande gator inte ska uppstå i samband med bomfällning. 

Marken i anslutning till planområdets in-/utfart mot Byagatan har planlagts som allmän plats 
Park, vilket innebär en mer iordningsställda och skötta miljöer jämfört med de mer friväxande 
grönområdena inom Natur, just för att tillgodose kraven på fri sikt i vägkorsningen. 

En målpunktsanalys och tydligare redovisning av tillkommande gång- och cykelstråk mot 
stationen och ortens befintliga skola/förskola har lagts in i planbeskrivningen. 

Sammantaget har dialogen med Trafikverket varit väldigt god och bedömningen är att de 
inkomna synpunkterna har utretts och tillgodosetts i nu aktuellt granskningsförslag.  

4. E.ON Elnät AB
E.ON Elnät har två högspänningskablar i mark tvärs genom området. För att markkabeln ska
vara förenlig med detaljplanen yrkar E.ON Elnät på att det i plankartan sätts ut ett 4 meter
brett u-område med markkabeln i mitten. För att kunna genomföra detaljplanen krävs det att
dessa kablar löper längs med kanten av lokalgata och/eller i park/skydd/naturmark.
Alternativt kan det bli aktuellt med ombyggnad av befintliga ledningar, E.ON förutsätter att
kontakt tas i ett mycket tidigt skede.

En ny transformatorstation behöver uppföras inom detaljplanen för att klara elförsörjningen 
inom det nya bostadsområdet. E.ON Elnät önskar att uppföra den i det sydöstra hörnet på den 
röda kvartersmarken, längs med Lokalgatan. Det ska vara möjligt att kunna ta sig till 
transformatorstationen med tungt fordon.  Plankartan och planbestämmelserna ska säkerställa 
att det minsta tillåtna avståndet på 5 meter mellan transformatorstation och brännbar 
byggnadsdel eller brännbart upplag upprätthålls.  

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller ändringar 
av våra befintliga ledningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av 
genomförandebeskrivningen. 

Kommentar 
Avstämning har skett med E.ON som ställt sig positiva till att de förekommande el-ledningarna 
kan flyttas och läggas om i allmän platsmark i samband med utbyggnaden av området . Detta 
bekostas av Kristianstads kommun och regleras i avtal med E.ON, vilket också har lagts till som 
information i genomförandebeskrivningen. 

Ett område för transformatorstation (6 x 6 meter) har avsatts i södra delen av planområdet. E-
området gränsar till allmän platsmark på tre sidor och planbestämmelserna anger att byggnader 
inom den angränsande kvartersmarken för bostäder, skola, vård mm som närmast får placeras 2 
meter från fastighetsgräns, vilket innebär att säkerhetsavståndet på 5 meter har tillgodosetts i 
detaljplanen. 
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Sammanfattning av yttranden från kommunala myndigheter, nämnder, bolag m.fl. 

5. Räddningstjänsten Kristianstad
Räddningstjänsten framför att brandvattenförsörjningen bör beaktas under ärendets gång.
Riskhänsyn har beaktats i planarbetet genom att de skyddsavstånd som anges i RIKTSAM följs,
därmed krävs ingen ytterligare riskutredning. I övrigt har räddningstjänsten inget att tillägga i
detta skede.

Kommentar 
I samrådsförslaget tilläts bara villabebyggelse närmast järnvägen med hänsyn till RIKSAM. Till
granskningsskedet har en uppdaterad riskanalys tagits fram (Tyréns, 2021-04-23) för att
identifiera de åtgärder som krävs för det även flerbostadshus ska kunna uppföras i östra delen av
planområdet. Inom en liten del av kvartersmarken närmast järnvägen ställs krav på central
avstängningsbar ventilation men i övrigt föreligger inte några hinder för exploatering av
området ur riskhänseende.

Informationen om brandvattenförsörjning har förmedlats till tekniska förvaltningen för att
hanteras vidare i projekteringsskedet.

6. Lantmäterimyndigheten i Kristianstad
Lantmäteriet framför att gräns för u-området inte är med i teckenförklaringen och ett
trädsäkringsservitut längs med järnvägen inte syns i plankartan. Planbeskrivningen behöver
uppdateras med att även gata och park utgör allmän plats.

Under fastighetsrättsliga frågor bör det även tas upp att för genomförandet av planen ska den
allmänna platsmarken fastighetsregleras till en fastighet med samma ändamål exempelvis
Önnestad 4:40.

För att säkra vattenledningarna i u-området ska det bildas ledningsrätt eller skrivas
avtalsservitut. Det finns en befintlig dagvattenledning som korsar kvartersmarken i västra
delen av planen. Eftersom det inte finns något u-område för ledningen kommer det inte vara
möjligt att säkra den med ledningsrätt över kvartersmarken. Gränsen mellan Önnestad 4:40
och Önnestad 112:1 har osäkert läge och måste fastighetsbestämmas i samband med
avstyckningarna för bostadsändamål.

Kommentar 
Plankartan har uppdaterats med en ny grundkarta där servituten utmed järnvägen framgår.
Behovet av u-område har upphört då nya vatten- och spillvattenledningar kommer att förläggas
kommunal allmän platsmark i samband med utbyggnaden av området. Dagvattenledningen är
tänk att flyttas i samband med utbyggnaden av området och behöver därmed inte säkras i sitt
nuvarande läge.

Planbeskrivningen har, i enlighet med synpunkterna, reviderats avseende allmän platsmark,
framtida fastighetsreglering, förekommande servitut samt att fastighetsbestämning behövs i
samband med avstyckning.
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7. Renhållningen Kristianstad
Planering av miljöhus bör ske i samråd med Kristianstads Renhållning så att storlek är
anpassade till antalet hushåll/elever/boende och placering enligt givna regler. Om
renhållningsfordon måste köra in på området och vända så måste där finnas en vändzon på 18
meter. Samtliga kurvor på det nya området måste vara anpassade för våra renhållningsfordon.

Kommentar 
Placering och utformning av miljöhus hanteras närmare i bygglovskedet. Planen har utformats
efter VGU (vägar och gators utformning) med rundkörningsmöjlighet för lokalgatorna inom
planområdet.

8. Tekniska förvaltningen (tidigare C4 Teknik)
Det finns ett arrendeavtal på 5 år för en del av området. Det kan innebära att arrendatorn har
besittningsskydd. Ett samråd med C4 Tekniks markförvaltare bör ske innan antagande.

Detaljplanen för området har utformats på ett mycket flexibelt sätt vilket ger stort behov av
styrning i projekteringsskedet. En dagvattenutredning har tagits fram som har vissa brister och
behöver fördjupas i projekteringsskedet. Fördröjning av dagvatten är nödvändigt bl a för att
förhindra översvämning nedströms samt för att undvika förorening av vattenmiljön i
Bockebäcken.

Exploateringsgraden kan behöva ses över så att den fördröjning som krävs kan tillgodoses. VA-
lösningarna måste ses i ett större sammanhang och kan inte hanteras en liten bit i taget om
hänsyn inte tagits till helheten i det första skedet. Det är positivt med öppna
fördröjningsmagasin i gatumiljön, sk raingardens, vilket också kan ha god effekt på
trafikmiljön.

Kommentar 
Arrendeavtalet är uppsagt av mark- och exploateringsenheten.

Detaljplaneförslaget baserades i samrådsskedet på att dagvattnet skulle tas omhand lokalt vilket
innebar komplicerade beräkningar och krav på åtgärder inom de enskilda fastigheterna. Miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen/VA-avdelningen har efter
samrådet haft fortsatt samarbete och dialog kring dagvattenfrågorna med slutsats att det bör
bildas kommunalt verksamhetsområde för dagvatten gata-fastighet och att avvattningen av stora
regn/skyfall ska ske till kommunal allmän platsmark.

Tekniska förvaltningen har som underlag för detta tagit fram en förprojektering av planområdet
som visar hur dagvattnet från området kommer att ledas, delvis i ledning och delvis ovan jord, via
gatu- och naturmark till en flack damm som förläggs inom allmän platsmark/natur i  sydvästra
delen av planområdet. Dammen är utformad för att reglera vattenutsläpp och rening så att
dagvattnet inte medför negativ påverkan på Bockebäcken.

Slutsatsen från denna fördjupade utredning och förprojektering innebär att en förhållandevis hög
exploateringsgrad kan bibehållas i planförslaget. Utbyggnaden av gator och ledningar avses ske i
kommunal regi vilket ger rådighet över markmodellering och detaljutformning i samband med
genomförandet av detaljplanen.
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9. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen anser att flera aspekter rörande dagvattenhanteringen
behöver kompletteras och/eller förtydligas i enlighet med nedanstående:

Utbyggnaden i det föreslagna planområdet bör etappindelas för att dagvattendammar etc. ska
kunna dimensioneras och utformas på rätt sätt.

Planbeskrivningen behöver kompletteras med ett resonemang om kvaliteten på dagvattnet och
behovet av rening. Även MKN för vatten måste tas upp i planhandlingarna. Det är angeläget att
de åtgärder som krävs för att MKN ska följas är tydligt redovisade. Kopplingen mellan MKB:n,
dagvattenutredningen, planbeskrivning och plankarta är i många fall otydlig eller saknas helt.
Bland annat avseende om det är svackdiken eller grönytor som ska användas för fördröjning
samt att MKB:n anger skadeförebyggande åtgärder som inte nämns i övriga handlingar.

Dagvattenutredningen behöver kompletteras med ett tydligt resonemang gällande flödena till
Backebäcken vid 10 års- och framförallt 100 års-regn samt dess påverkan på bäcken. Det
beräknade utflöde av dagvatten på 11,4 1/s som anges i dagvattenutredningen riskerar att
påverka Backebäcken negativt. Denna fråga är inte utredd i dagvattenutredningen och nämns
inte heller i MKB:n.

I planbeskrivningen anges att gröna tak ska vara en del av fördröjningen av dagvatten från
området. Av planbeskrivningen framgår även att det inom tomtmark för friliggande villor ska
anläggas lokala infiltrations-/utjämningsmagasin eller dagvattenkassetter. Det behövs tas fam
tydliga rutiner för hur dessa ställningstaganden följs upp i exploateringsavtal etc.

Genom planområdet går idag en dagvattenledning från det befintliga, ca 12 ha stora,
bostadsområde som ligger nordväst om planområdet I detta område finns inga anläggningar
för flödesutjämning eller rening av dagvattnet. Det är viktigt att en framtida rening eller
flödesutjämning av detta dagvatten inte hindras eller försvåras av planens genomförande. Det
är dessutom lämpligt att utreda om hanteringen av dagvattnet från det befintliga
bostadsområdet kan samordnas med de åtgärder som är aktuella i det nya området.

Kommentar 
I plansamrådsskedet var utgångspunkten att dagvattnet skulle tas omhand lokalt vilket innebar
komplicerade beräkningar och krav på dagvattenmagasin, gröna tak mm inom kvartersmark och
enskilda fastigheter. Utifrån de inkomna samrådssynpunkterna om dagvattenhanteringen så har
dialog förts med tekniska förvaltningen/VA-avdelningen och KLK/mark- och
exploateringsenheten med slutsats att det för planområdet istället bör bildas kommunalt
verksamhetsområde för dagvatten, för både gata och fastighet.

Tekniska förvaltningen har i det sammanhanget tagit fram en förprojektering av planområdet
som bygger på att dagvattnet samlas upp i ledningar och fördröjningssystem inom allmän
platsmark som kommunen har rådighet över. Systemet har utformats för att klara ett 100-
årsregn och dammen har dimensionerats utifrån detta. Genom dikenas och dammens kapacitet så
är vattenutsläpp till recipient reglerat till ca 1,5 l/s ha vilket är en lämplig nivå för att klara
rening och säkerställa att det inte blir översvämningsproblem nedströms Bockebäcken.
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Miljökonsekvensbeskrivningen har uppdaterats i enlighet med detta och särskilt belyst 
förutsättningarna för miljökvalitetsnormerna. Bedömningen är att planförslagets 
dagvattenavrinning inte kommer medföra någon försämring av vattenförekomsternas status och 
inte försvåra eller negativt påverka möjligheterna att uppnå god status i de berörda 
vattenförekomsterna. 

Synpunkten om utredning av det angränsande bostadsområdets dagvattenhantering har 
förmedlats som önskemål till tekniska förvaltningen inför kommande detaljprojektering. 

10. Arbete och välfärdsnämnden
Arbete och välfärdsnämnden har ingen erinran mot planförslaget men framför vikten av att de
viktiga sociala aspekterna belyses vid planeringen av bebyggelse, samt överväganden kring
social hållbarhet så som t.ex. bostadssociala insatser, barnets perspektiv och integration.

Kommentar 
Barnperspektivet och sociala hållbarhetsfaktorer utgör viktiga planeringsförutsättningar i all
fysisk planering. Nu aktuell detaljplan har en flexibel utformning för att möjliggöra olika slags
boendeformer. Detaljerna för bebyggelseutformning och utemiljöer prövas sedan vidare i
samband med kommande markanvisning- och bygglovsprocess.

11. Omsorgsnämnden
Ett vård- och omsorgsboende (Vobo) i Önnestad finns med i de planeringsförutsättningar fram
till år 2029 som Omsorgsnämnden arbetar med. Det är därför positivt att det i
detaljplaneförslaget finns angivet möjlighet att bygga Vobo. Det är också positivt att
detaljplaneförslaget medger möjlighet att bygga även andra bostäder på den aktuella ytan.
Detta eftersom underlaget för den långsiktiga planeringen är föränderligt.

Kommentar 
Den flexibla markanvändningen som möjliggör för både vård, omsorg, skola/förskola och
bostäder har bibehållits i granskningsförslaget i enlighet med synpunkterna.

Sammanfattning av yttranden från sakägare, intresseorganisationer, föreningar, 
övriga 

12. Önnestad 2:7
Trafikläget på Byagatan har en karaktär som innebär att olycksrisken är stor. Intensiteten av
tunga fordon genom Önnestad på väg nord eller nordost från bl a Schenker i Önnestad ökade
drastiskt i samband med att Ringelikors stängdes för ett antal år sedan.
Hastighetsbegränsningen som råder på Byagatan (max 40km/tim) efterföljs inte. Några
åtgärder för att sänka hastigheten har inte vidtagits av Trafikverket. I samband med att 112:1
ska bebyggas är det av största vikt att trafikläget uppmärksammas och åtgärdas. Nuvarande
förslag med en konventionell 3-vägskorsning kommer inte att accepteras.
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Förslag 1 är att en rondell eller "droppe" byggs vid den nya infartsvägen till 112:1 som även ev. 
kan anslutas mot Bertevägen. Bertevägen borde stängas för biltrafik från/till Byagatan. 

Förslag 2 är att chikaner placeras vid ett par punkter längs Byagatans sträckning från 
Kjellsagatan till Focks väg. (vilket enligt fastighetsägaren definitivt är ett lågbudgetförslag). Ett 
krav är även att en fungerande gång- och cykelväg anläggs längs Byagatan och en säker 
överfart alt. gång- och cykeltunnel under Byagatan för cyklister och gångtrafikanter.  

Vattenförsörjningen till fastigheterna 2:8, 2:7 och 112:2 sker idag via en gemensam ledning 
med servisventil placerad väster om 112:2 och ledningarna korsar över 112:2 och 2:7 enligt en 
ritning/karta. Förslag till åtgärd i detta fall är att ny ledning läggs fram till nya servisventiler 
vid nordlig tomtgräns till fastigheterna 2:8 och 2:7 i samband med att stam läggs för att 
försörja 112:1, och att ledningen från väster i framtiden endast försörjer 112:2. Med detta 
förslag krävs inte heller servitut. 

I planen finns det markerat ett grönområde söder om 2:8 och 2:7. För att inte förta den lantliga 
känslan och utsikten för boende i fastigheten 2:7 är att man ökar grönområdet till minimum 30 
meter inkl. cykelväg från tomtgräns till tomtgräns, d v s mellan 2:7 och 112:1. Tillträde till 
denna fastighets "baksida", alltså södersidan, bör också arrangeras från den nya infartsvägen 
öster om 2:8 (liknande det som finns idag). 

Förslaget till bebyggelse på 112:1 är i stort sett bra förutom att D-området, som ju är högst 
beläget också får de högsta byggnaderna vilket förtar utsikten över slätten för boende på 2:7 
och 2:8. I förslaget till plan finns även en anteckning om att D-området ev. kan klassas om till 
bostäder. Förslag från undertecknad är att D-området delas i en nordlig (Dl) och en sydlig (D2) 
del. Dl, som är tänkt till förskola bör inte bebyggas högre än 6 meter och 4 meter från 
tomtgräns mot norr så att all uteverksamhet förläggs söder om byggnaderna. Planen ska 
dessutom inte vara flexibel gällande användningsområde. D2 kan bebyggas i enlighet med 
gjord plan. 

Kommentar 
Trafikverket är väghållare för Byagatan och synpunkterna om höga hastigheter har förmedlats 
till dem för bedömning av behovet av s.k tätortsåtgärder. I planförslaget föreslås en 
hastighetssäkrad gång- och cykelpassage över Byagatan som i viss mån kan bidra till en lugnare 
trafikmiljö.  

Nya ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten kommer att anläggas inom planområdet.  
Önskemålet om ny vattenförsörjning från norr har förmedlats till tekniska förvaltningen/VA-
avdelningen för granskning/utredning i samband med kommande detaljprojektering av områdets 
VA-försörjning. 

Det nämnda grönområdet som på plankartan utgörs av allmän plats/park har breddats något 
och en gång- och cykelväg har lagts in. Kvartersmarken har delats i två delar enligt önskemålet, 
där marken närmast bostadsfastigheterna Önnestad 2:7 och 2:8 har belagts med prickmark där 
byggnad inte får uppföras. Sammantaget blir avståndet mellan bostädernas södra fastighetsgräns 
och ny byggrätt 25 meter.   
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Tidigare planbestämmelse om byggnadshöjd (= skärningen mellan fasadplanet och ett takplan 
med 45 graders lutning) har i planförslaget ersatts med nockhöjd (= takkonstruktionens högsta 
del), vilket ger en större tydlighet för närboende om vilken slags bebyggelse som kan förväntas 
inom planområdet. Nockhöjden anges till 10,5 meter för marken närmast bostadsfastigheterna. I 
nuläget är det tänkt en förskola på platsen men detaljplanen tillåter även bostäder, vårdändamål 
och viss centrumverksamhet i bottenplan inom den aktuella kvartersmarken. 

13. Önnestad 2:8
Fastighetsägarna är överlag positiva till utbyggnaden med ett par undantag. Inritad tillfart till
området accepteras inte eftersom kravet på fri sikt skulle innebära att häck och staket måste
tas ned. Infarten föreslås förskjutas mot Järnvägen så att inritad parkmark läggs in som buffert
mot deras fastighet. Byggnadshöjden 8,5-10 meter inom område D accepteras inte, område D
bör delas så att området närmst deras fastighet regleras till 6 meter.

Trafiksituationen på Byagatan  är inte bra och det behövs hastighetsdämpande åtgärder utmed
gatan. Den beräkning som gjorts inte har tagit hänsyn till planens trafikalstring och den ökning
som skolverksamhet bidrar till. Övergångsställe med hastighetsdämpande åtgärder måste
säkerställas, så att en säker passage på vägen till stationen finns. Illustrerad gc-väg önskas
regleras på plankartan så att det garanteras att den genomförs.

Kommentar  
Infarten till planområdet har flyttats längre från bostadens fastighetsgräns i enlighet med 
önskemålet, liksom justering av planbestämmelsen om byggnadshöjd (= skärningen mellan 
fasadplanet och ett takplan med 45 graders lutning) som i nu aktuellt planförslag istället anges 
som nockhöjd (= takkonstruktionens högsta del). Nockhöjden har preciserats till 10, 5 meter för 
den del av kvartersmarken som ligger närmast Önnestad 2:8 och 2:7, medan den i övriga 
planområdet anges till 15 meter.  

Marken närmast bostadsfastigheterna har även belagts med prickmark där byggnad inte får 
uppföras. Sammantaget blir avståndet mellan bostädernas södra fastighetsgräns och ny byggrätt 
25 meter.   

Trafikverket är väghållare för Byagatan och synpunkterna om höga hastigheter har förmedlats 
till dem för bedömning av behovet av s.k tätortsåtgärder. De har svarat att trafikmätningar avses 
göras under november 2021.  

I detaljplanen föreslås en hastighetssäkrad gång- och cykelpassage över Byagatan som 
Trafikverket på översiktlig nivå ställt sig positiv till, men detaljerna för utformningen hanteras i 
senare skede och regleras i avtal mellan Trafikverket och Kristianstads kommun. Planförslaget 
har också kompletterats med en uppdaterad trafikbullerutredning (Ramböll 2021-04-16) som 
även tar höjd för skola/förskola inom planområdet.  

Gång- och cykelvägen söder om bostadsfastigheterna som i samrådsförslaget endast var 
illustrerad har ändrats i enlighet med synpunkterna, så att den nu utgörs av allmän platsmark 
med kommunalt huvudmannaskap. Det ger större säkerhet i att den genomförs i samband med 
utbyggnad av planområdet. 
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Föreslagna förändringar av planförslaget 

Inkomna synpunkter under samrådet har medfört följande förändringar av planförslaget inför 
granskning:  

• Planförslaget har kompletterats med  uppdaterad miljökonsekvensbeskrivning, WSP 2021-
10-14, markmiljöprovtagning, WSP 2021-04-29, PM-tillägg till riskutredning, Tyréns 2021-
04-23 samt bullerutredning, Ramböll 2021-04-16.

• Ett trafikområde (T) har avsatts på plankartan som markreserv för framtida planskild
korsning mellan järnvägen och Byagatan.

• Tillfarten till planområdet har flyttats längre österut med hänsyn till angränsande
bostadsfastigheter.

• Plankartan har kompletterats med planbestämmelser om skydd mot störning från
trafikbuller, dels avseende placering och utformning av bullerplank utmed järnvägen och
dels att bostäderna ska ha tillgång skyddad uteplats.

• Kvartersmarken närmast järnvägen har utökats österut och kompletterats med
byggnadstekniska bestämmelser om utförande för ventilation och vibrationer med stöd av
genomförda risk- och bullerutredningar.

• Markanvändningen för kvarteren utmed järnvägen har justerats så att tidigare vårdändamål
har ersatts av möjlighet till kontor och att kvarteret i väster för bl a skola och vård även fått
möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan. Den huvudsakliga användningen för hela
planområdet är fortsatt bostäder.

• Planbestämmelserna om exploateringsgrad och placering har justerats så att del av fastighet
som får bebyggas samt avståndet till fastighetsgräns har en tydligare koppling till den
byggelsetyp som avses uppföras. Planbestämmelserna om byggnadshöjd har ersatts med
nockhöjd och planbestämmelsen om minsta fastighetsstorlek har tagits bort.

• Kvartersmarken för skola, vård, bostäder och centrumändmål har kompletterats med
prickmark och lägre tillåten nockhöjd närmast bostadsfastigheterna Önnestad 2:7 och 2:8.

• Ett E-område för transformatorstation har lagts till på plankartan.

• Allmän platsmark för natur har avsatts för omhändertagande och fördröjning dagvatten i
enlighet med genomförda dagvattenutredningar och projekteringsunderlag.

• Strandskydd upphävs för anläggande av dagvattendamm och diken inom del av
naturmarken närmast Bockebäcken.

• Gång- och cykelvägar har planlagts som allmän platsmark.

• Planbeskrivningen har reviderats utifrån miljökonsekvensbeskrivningens och de
genomförda utredningarnas slutsatser och uppdaterats i enlighet med de förändringar som
gjorts av plankartan.
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Synpunkter som helt eller delvis ej tillgodosetts 

• Att planlägga 30 meter park söder om bostadsfastigheterna Önnestad 2:7 och 2:8.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till byggnadsnämnden 

• Att övergå från standardförfarande till utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen
(2010:900),

• tillämpa Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan med tillhörande
planbestämmelsekatalog samt trafikbullerförordning (2015:216) i planarbetet,

• bemöta inkomna synpunkter i enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
samrådsredogörelse,

• revidera planhandlingarna enligt förslaget samt

• godkänna planförslaget och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för granskning.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Roger Jönsson Jeanette Petersén  
avdelningschef/stadsarkitekt planeringsarkitekt 
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